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V STAVKAH NI DEMOKRACIJE, temveč le sila. To priča tudi
gornja slika iz boja stavkarjev filmske industrije v Burbanku, Calif.

Tekma velesil za
kontroliranje
malih držav

Zavezniške armade v "prijateljskih" deželah.
Razoroževanje na dnevnem redu. Churchill
študira sovjetske divizije. Kaj je s Kitajsko?

Ko je v parlamentu Winston
Churchill dejal, da ima Sovjet-
ska unija v Evropi do tri milijo-
ne mož močno armado in znova
namigaval v pospesenje cunws>-

nejše zveze med Zed. državami
in Veliko Britanijo,, je podrezal
v Moskvo, ki mu je po ovinkih
povedala, da pretirava.

Kaj so divizije?
Churchill je dejal, da ima Ru-

sija izven svojih meja dve sto
divizij, kar po njegovem pome-
ni do tri milijone mož. Stalin je
v odgovor nekemu londonske-
mu poročevalcu dejal, da imajo
sovjeti v evropskih deželah 80
divizij, izmed katerih bo polo-
vica v kratkem razpuščenih.
Ampak Churchill se s tem po-
jasnilom ni zadovoljil in trdil v
naprej, da se na taka tolmače-
nja ni zanesti, češ, kdo pa ve,
kolikšne so sovjetske divizije?

Vendar pa se Churchill nad
Stalinom ni znesel preveč. Ako
bi se. bi s tem le potrdil Stali-
novo trditev, da on (Churchill)
ter njemu enaki v Angliji in Ze-
dinjenih državah ščujejo v no-
vo vojno. Churchill je to storil
v svojem govoru v Fultonu, Mo.,
in njegov govor v angleški zbor-
nici tudi ni bil miroljuben. A na
Stalinova izvajanja pa je dejal,
da je bil on (Churchill), ki je
sklenil s Sovjetsko unijo pakt
dvajsetletnega zavezništva, da
je sodeloval z USSR čim jo je
Hitler napadel in da je za prija-
teljstvo med njo in Anglijo tudi
sedaj.

Ampak besede so za javnost,
dejanja pa štejejo.

Churchill je v svojem zad-
njem govoru šel predaleč, zato
se je potem nekoliko umaknil z
opravičevanjem, toda fakt je, da
gradi anglo-ameriško zvezo edi-
no v namenu, da zajezi ekspan-
zijo Sovjetske unije.
Molotov vprašuje za podatke
V Rusiji smatrajo, in ne brez

vzroka, da se je anglo-ameriška
kombinacija odločila zavladati
nad svetom ter USSR potisniti

Anton Zornik
je na agitacijskem potovanju.
Obišče naselbine v vzhodnem
Ohiu in oglasil se bo mimogrede
tudi v drugih. Priporočamo
vsem prijateljem tega lista, da
mu gredo na roko. Za vsako us-
lugo, ki mu jo store pri njego-
vem delu za Proletarca, jim bo-
mo hvaležni.

med nov “cordon sanitaire”. Vs-
led tega je Molotov na konfe-
renci združenih narodov v New
Yorku vprašal, čemu Anglija ne
pokliče svojih čet iz Grčije, in
zakaj jih imamo mi na Kitaj-
skem, dasi je Japonska poraže-
na in naših armad tam vsled te-
ga ni več treba. Svoje čete ima-
jo Anglija in Zed. države tudi v
nekaterih drugih prijateljskih
deželah, n. pr. v Egiptu in imeli
smo jih do nedavna v Icelandu
itd.

Namignil je. da ako ne bi bilo
ameriškega oboroženega umeša-
vanja na Kitajskem, bi tam ne
bilo sedanje zmede saj ne to-
liko kot jo je sedaj. In namesto
da bi ameriška vlada svojo ar-
mado iz Kitajske poklicala do-
mov. jo opremlja in ob enem za-
laga armado diktatorja Čiang
Kai-šeka. Vežbajo jo ameriški
častniki, oblečena je v naše uni-
forme in vse se tako zdi kot da
hočemo s to politiko nadaljevati.

Ves Pacifik ameriška sfera
V Moskvi ne vidijo radi, da bi

si Zed. države držale pod svojim
absolutnim vplivom Kitajsko in
sedaj še Japonsko ter polovico
Koreje. Vrh tega je predsednik
Truman minulo soboto dejal, da
si bomo na Pacifiku obdržali tu-
di vse otoke za svoje vojne baze,
ki smo jih vzeli Japoncem. Te
militaristične postojanke se la-
hko v vsakem primeru vporabi
tudi za napad na Sovjetsko uni-

(Konec na 5. strani.)

Iz statističnih poročil je raz-
vidno, da so se potrebščine po-
dražile v minulih mesecih
oziroma po vojni nad 30 odstot-
kov. Mezde pa so šle medtem na-
vzdol. Ne sicer da so bile zniža-
ne, ampak delavnik je krajši ter
nadur ni več, ki so prinašale pol-
drugo ali pa dvojno plačo, na-
mesto le redne za 7 ali 8 ur
dela na dan.

Polomijada vlade v kontroli-
ranju cen (OPA), sklepi kongre-
sa, ki so odprli pota v inflacijo,
in pa splošna politična zmeda je
napravila na povprečnega delav-
ca vtis —in to po pravici, da je
med nami vžiiko narobe. Toda
njegovi voditelji zahtevajo le
višje mezde, ne potrudijo pa se,
da bi tudi v zakonodajah kaj po-
menili. Tako so v poslanski zbor-
nici, v senatu in v legislaturah

V nedeljo 24. novembra se bo
vršilo v Milwaukeeju zborova-
nje krajevne organizacije Pro-
svetne matice za okrožje illinoi-
ško-wisconsinsko okrožje.

Seja se prične ob 9:30 dopol-
dne v Reberniškovi (prejšnji Šo-
štaričevi) dvorani, 539 So. 6th
Street.

Vsi, ki pridejo tja iz Chicaga
in Waukegana po električni že-
leznici, naj izstopijo na National
Ave. Od tam je samo še dober
blok hoda do dvorane. Mnogim
je itak že znana, kei’ se je v nji
vršilo v minulih letih že veliko
konferenc Prosvetne matice in
JSZ.

Tajnik Prosvetne matice za
to okrožje sedaj je Louis Zorko.

IMPERIALIZEM VELIKE BRITANIJE
V PROCESU RAZKRAJANJA

Daši je delavska stranka v svojem programu za-
gotavljala, da je proti imperializmu in izjavljala, da
ko dobi vlado ga bo spremenila v občestvo dežel Ve-
like Britanije, je njena naloga težja kot pa se bi zdelo
v kakem volilnem proglasu.

Dobiti naklonjenost ljudstev dežel, ki jih imaš de-
setletja ali stoletja v podjarmljenju je čestokrat nemo-
goče. Kajti taki narodi zahtevajo neodvisnost, ne sa-
mo avtonomijo. In zahtevajo osvoboditev izpod go-
spodarskega zasužnjenja.

Daši je delavska vlada Indiji obljubila popolno
svobodo, v kateri se lahko odloči, da-li želi postati
dominjon pod okriljem občestva Velike Britanije, ali
pa postane povsem samostojna, bo proces tega osvo-
bojevanja dolg in krvav, ker se posledic starega an-
gleškega imperializma nad to nesrečno deželo ne mo-
re kar tako izbrisati.

Svojstvo imperializma je, da v podjarmljenih ali v
ekonomsko odvisnih deželah podpira vedno najreak-
cionarnejše, najbolj izkoriščevalne elemente. Taka
je bila tudi politika Zed. držav v latinski Ameriki, na
Kitajskem in kjerkoli.

Anglija je v Indiji podpirala razne prince in po-
tentate, napredne kroge je zatirala, maso pa izkoriš-
čala. Angleške imperialiste so kritiki po svetu dolžili,
da izigravajo hinde proti muslimanom, zato da so to
ogromno maso indijskega ljudstva laglje držali v
podložništvu. Sedanja angleška vlada se trudi, da bi
med tema dvema verama prišlo do strpnosti, toda
mohamedanci, ki jih je v Indiji kakih 80 milijonov, za-
htevajo neodvisnost od ostale Indije, kar pa je neiz-
vedljivo. Sedaj se vrše verski boji v Indiji, v katerih
je bilo übitih že veliko ljudi. Vzlic vsemu pa je Angle-
žem in inteligentnim Indijcem jasno, da tako kot je
ne more dalje.

Enako se lahko reče glede Palestine, kjer Židje
povzročajo svojim "protektorjem" (Angležem) čezda-
l/e več preglavic. Iv Grčiji je angleška politika zavo-
žena, ker nadaljuje po torijskih potih.

Tudi v Italiji ne gre Angliji vse posreči in podneti-
tev bomb v angleškem poslaništvu v Rimu ni le slučaj.

Ako hoče sedanja angleška vlada naklonjenost
ljudstva v deželah v katerih ima interese, bo morala
nehati podpirati kapitalizem in "dolarsko diplomaci-
jo" ne samo v Angliji ampak povsod. Drugače bodo
simpatije mase samo s Sovjetsko unijo, ker sedaj le
njo smatrajo za nasprotnico starega reda in za gradi-
teljico socializma v svetovnem obsegu.

Joško Oven in Milan Medvešek govornika
na konferenci Prosvetne matice

Prej je bil mnogo let Anton
Garden.

Za vsa navodila, ali za prija-
ve, ali pa za pojasnila, pišite
Louisu Zorkotu, bodisi na na-
slov Proletarca, ali pa na na-
slov Prosvete.

Referanta Joško Oven in Mi-
lan Medvešek sama sta zadostno
poroštvo, da bo ta konferenca
zelo zanimiva.

Kot običajno v tem okrožju,
bo zastopana direktno tudi JSZ,
Prosvetna matica in Proletarec.

Upravništvo naših publikacij
bo zastopala Anne Beniger. Po-
ročala bo o stanju Proletarca, o
delu pri Koledarju, o Prosvetni
matici itd.

Navzoč bo tudi urednik Pro-

UMWA in druge unije znova v bojih
posameznih držav dobro zasto-
pani le privilegiji, nič pa se ne
stori, da bi tudi delavstvo imelo
svoje poslance, namesto le “pri-
jatelje”, za kakršne so v ravno-
kar končani kampanji spet agi-
tirali linijski voditelji AFL in
CIO.

Precej udarca na zvezno vla-
do je povzročil predsednik unije
premogarjev, John L. Levvis, ki
je dejal, da s tako vladno kon-
trolo ne bo šlo. Premogovniška
industrija je namreč sedaj “vla-
dna” posest, dokler se z opera-
torji ne pobotajo. Zahteva zviša-
nje mezde in to je storil tik pred
volitvami, da je Trumanovim že
itak zbeganim “politišnom” na-
pravil še več nadlege. A na dru-
gi strani je resnica, da so pre-
mogarji sedaj res zapostavljani
in da žive v neštetih kempah v

slabših razmerah kakor pa de-
lavci v velikih mestih. Živil
sploh dobili niso razen naj-
slabša meso je postalo v mar-
sikateri kempi že neznana stvar
in gospodinje so se jezile, dela-
vec pa tudi ne more garati ob
nezadostni hrani.

Mnogi Levvisovi neprijatelji
so sicer zatrjevali, da je planil
na dan s svojim manevrom tik
pred volitvami zato, da bi poma-
gal republikanski stranki. V
tem je nedvomno precej resni-
ce. od kar se mu je pokojni
Roosevelt toliko zameril, da se
je vrnil nazaj v rep. stranko.

To seveda za delavstvo ni ko-
ristno, ker igranje v roke kapi-
talistični stranki na eni strani,
v boju proti drugi, ne moreš iz-
boljšati položaja, pač pa ga la-
hko poslabšaš. Stavke same na

Pri nas reakcija, v
evropskih deželah
pomikanje na levo

Governer države Georgia, EL
lis G. Arnall, je na shodu 30. ok-
tobra dejal, da bodo Zed. drža-
ve gazile skozi prihodnjih osem
do dvanajst let v reakcijo. Daši
je on iz južnjaške države, ima
vzlic temu smisel za liberali-
zem, ni pa optimist prav za-
to, ker je iz juga doma in pozna
tudi kapitalistične mašine obeh
strank v severnih in v drugih
državah.
Kapitalistični predstavniki naj

se bi potrudili reformirati svoj
sistem, je dejal governer Arnall,
ali pa bodo nekega dne ob vse.
On je za odpravo volilnega dav-
ka, rad bi, da KKK zatone in pa
da ta dežela uredi svoje ekonom-
sko življenje tako, da bo zidano
na socialni zaščiti. To pa je v
kapitalističnem sistemu nemo-
goče, čeprav celo tudi Henry
VVallace verjame, da je izved-
ljivo.

Seveda je governer Arnall tu-
di proti sovjetskemu komuniz-
mu, ne le proti fašizmu, a njemu
se zdi, da se lahko ustvari za-
ščiteno blagostanje i v sistemu,
ki mu pravimo kapitalizem. To
pa je največja zmota ameriških
liberalcev, ker bi radi, da bi bil
volk sit in ovca cela.

Dejstvo je. da ker je bila naša
dežela v minuli vojni, kar se žr-
tev tiče, proporčno najmanj pri-
zadeta, (izvzemši onih držav, ki
so bile v vojni le na papirju),
smo veliko na boljšem kot pa so
tiste, kjer so pustošile milijon-
ske armade in roji aeroplanov.
Pa tudi drugače je naša država
izborno razvita in je zmožna
dvigniti produkcijo toliko, da je
lahko vsega za vse tu in še je
veliko na razpolago za izvoz. A
v resnici ni tako. In nikar naj ne
pozabimo “zadnje”, depresije,
ker nain ekonomi (?) zagotavlja-
jo, da se spet obnovi, morda že
prihodnje leto.

In ako se dogodi pa bomo
spet imeli morje revščine ob ku-
pih izobilja.

V Angliji in drugje v Evropi
je ljudstvo mnenja, da mu je naš
kapitalizem vzlic posojilom in
podporam, ki jih daje, v breme,
pa glasuje za stranke, ki so za
odpravo profitnega sistema.

Značilno je. da vzlic ogrom-
nim kritikam, ki jih je med svo-
jim članstvom deležna angleška
delavska stranka, je pri občin-
skih volitvah pred dobrim ted-
nom dobila 257 novih manda-
tov, izgubila pa jih je 98. Toriji
so napredovali samo za štiri, vse
druge skupine pa so jih izgubi-
le, vštevši komuniste, ki so ob
pet mandatov. Ostal jim je samo
eden. Ampak to ni toliko važno.
Važno pa je, da reakcija v Evro-
pi propada, a pri nas pa ji obe-
tajo še do “dvanajst” let napre-
dovanja.

letarca Frank Zaitz.
Zastopniki društev, klubov,

zadrug in raznih drugih usta-
nov bodo vsi imeli priložnost po-
vedati vse, kar imajo v mislih.
Vodstvo konference se kajpada
nadeja le takih poročil, ki so vz-
podbudna.

(Konec na 5. strani.)

sebi so le skrajno obrambno
sredstvo, ali pa uporabne za iz-
vojevanje zahtev unije, toda de-
lavci imajo v njih nič koliko na-
porov, izgube na plači in druge
težkoče. Bilo bi torej zategadelj
boljše, če se bi unije rajše tru-
dile dobiti izboljšave za svoje
člane najprvo brez stavk, name-
sto da bi z njimi kar v naprej
pretile, potem pa pridejo v tež-
koče, kot se n. pr. dogaja sedaj
in že ves čas po vojni v marsi-
kateri stavki.

Poleg unije premogarjev za-
hteva zvišanje mezde unija tek-
stilnih delavcev, pa i jeklarske,
avtna in mnoge druge unije. In-
dustrialni nemir je velik, vla-
dna politika je negotova in novi
kongres pa se bo bržkone bavil
bolj s protisocialno kakor pa s
socialno legislaturo.

fKOMENIARjiI
Zbira in presoja urednik

Demonstracije v Trstu in Go
rici, ki jih vprizarjajo Slovenci
ter tisti Italijani, ki so za pri-
druženje Primorja k Jugoslavi-
ji, so anglo-ameriški zasedbeni
oblasti jako neljube. Označuje-
jo jih za “slovenske” in komu-
nistične, ampak dejstvo je, da
ondotno ljudstvo ni za tako re-
šitev vprašanja Julijske krajine
kot sta jo skovala James Byr-
nes in Ernest Bevin. In pa fran-
coski Bidault jima je pomagal.

Minuli teden so v Trstu de-
monstrirali Italijani proti Slo-
vencem. Imajo veliko potuhe,
kajti naši (ameriški) in pa an-
gleški vojaki so napram Sloven-
cem zelo neuljudni—in iz poro-
čil ameriških časnikarjev bi si
bilo to razlagati tako —da so na
“džuge”, jezni, ker jih jo naša
(ameriška zasedbena) propagan-
da tako naučila. Prav pametna
taka vnanja politika s strani
Washingtona ni in tudi ako jo
republikanska stranka po minu-
lih volitvah takoj prevzame
razlike ne bo saj na slabše ne.
Razen ako res silimo v vojno ter
sprožiti naših 70 atomskih bomb
(v Angliji pravijo, da jih imamo
prilično toliko že dogotovljenih)
na mesta v Sovjetski uniji. Toda
v Washingtonu in v Moskvi in v
Londonu so menda vzlic ščuva-
nju, spletkam in militarističnim
manevrom vendarle še vedno
dovolj pametni, da sveta ne bo-
do zagnali v nov vojni požar. In
Sovjetski uniji v priznanje je,
da je v spopadu z “zapadom”
sicer agresivna, a vojne ne išče.
Ima preogromno dela z rekon-
strukcijo. Stalin je dejal, da bo
vzelo šest do sedem let, predno
bo razdejanje v Ukrajini in dru-
god v zapadnem delu USSR po-
pravljeno torej ni časa za no-
vo klanje. Ampak pri nas še ve-
dno mnogi pišejo, kot da rdeča
armada lahko vsak moment
udre v našo deželo in zato da naj
bomo pripravljeni.

V Gorici so pred nekaj tedni
dobili Slovenci in “komunisti”
dovoljenje vprizoriti slavnost
“vinske trgatve”. Predno jim jo

je zasedbena oblast dovolila, je
zahtevala, da mora biti popol-
noma nepolitična. “Samo naša
starodavna običajna proslava
vinske trte bo to,” ali nekaj slič-
nega so jim odgovorili Slovenci.
Toda na dan parade se je nate-
plo v Gorico kakih tisoč italijan-
skih frkolinov, ki so metali v
slovenske viničarje opeko in ka-
menje ter vzklikali “duče, du-
če!” Eden izmed liberalnih re-
porterjev je svojemu listu v
Ameriko brzojavil, da se mu je
zdelo, kot da je naša zasedbena
oblast simpatizirala s tistimi, ki
so vzklikali pokojnemu Musso-
liniju, ne pa s Slovenci, ki so
proslavljali svoj kraški teran.

Pevski zbor “Zarja” v Cleve-
landu bo imel na Zahvalni dan
koncert in proslavo svoje tride-
setletnice. Leo Poljšak bi se ob
tej priliki morda lahko kako iz-
tisnil čas, da bi opisal zgodovino
tega zbora. Bila bi zanimiva
ker je ZANIMIVA.

Zapadna demokracija dopu-
šča, da proletariat v od uim pri-
zadetih krajih hira, da begunci
poginjajo in da so preganjani.
Ampak ako so begunci kronane
glave todaj pa je to povsem
druga stvar. Grški kralj je živel
ves čas izgnanstva v Angliji po
kraljevsko. Enako jugoslovanski
Peter, istotako Zog. In sedaj, ko
smo spet zmagali za demokra-
cijo, pa smo dali priložnost za-
vrženemu italijanskemu kralju
Emanuelu iti v raj v Egipt in
njegovemu sinu Umbertu na
Portugalsko. Albanski Zog se
tudi še nekje gosti, bivši jugo-
slovanski knez Pavle se ima do-
bro, in njegova Olga, nadvojvo-
da Oto se je nekam potaknil, se-
veda z dvornim spremstvom
in tako gre ta komedija kot mor-
ska kača. Boji pa se ta dvorna
procesija “boljševikov”. Kajti
menda v nobeni revoluciji niso
uporniki iztrebili dvorne žlahte
bolj temeljito kot “v desetih
dneh, ki so pretresli svet”. Fran-
cija je pometala z dvorno žlah-
to, Španija je poskušala, v An-

(Konec na 5. strani.)

POJEMANJE AKTIVNOSTI V NAŠIH
NASELBINAH NA KULTURNEM POLJU

Dasi je vojne že precej časa konec in so se naši
fantje že skoro vsi vrnili, se aktivnosti med nami na
prosvetnem polju vendar niso pespešile toliko kot smo
pričakovali. V Chicagu eksistira samo še en pevski
zbor. Včasi so bili štirje in vsi aktivni. Na dramskem
polju je bila pred leti ta naselbina silno delavna. Am-
pak sedaj je v zastoju. Med prejšnjimi igralci in reži-
serji ni več volje, da bi delo znova prijeli, a tisti, ki bi
še radi nadaljevali, pa imajo težave, ker med mla-
dino ni takih, ki bi znali dovolj dobro slovensko, ali
pa ki bi jih dramatika veselila.

Joško Oven pravi v tej številki, da ni pomanjkanju
aktivnosti kriva samo naša brezbrižnost temveč tudi
okolščine, v katerih živimo in se jih je nemogoče otre-
sti. On izvaja, da "ameriški nivo, v katerem živi in se
giblje naša mladina, je nekaj, kar je skoro nemogoče
prodreti." Navdana je s prezirom do vsega, kar diši
po "starokrajskem", največ ji je za šport in zabave in
pa lahkomiselnost jetudi kriva, da je tako kakor je.

Vendar pa se dobe med nami tudi solnčne strani.
N. pr. pevski zbor "Zarja" v Clevelandu nam je lahko
v vzpodbudo. Letos obhaja tridesetletnico, ki jo bo
svečano praznoval s prireditvijo koncerta na Zahvalni
dan 28. novembra.

Težko bi bilo na tem prostoru dovolj poudariti, ko-
liko dela je že izvršil ta zbor v svojih 30 letih; in to ne
samo na glasbenem polju, kajti pomagal jetudi v do-
brodelnih akcijah, v stavkah in delavskih političnih
bojih.

Kot vse slične skupine je imela tudi "Zarja" težave
med vojno. A po zaslugi požrtvovalnih članov in čla-
nic je vzdržala. Včasi gre priznanje za ohranitev take
ustanove samo eni osebi, ki si zna zbrati okrog sebe
sodelavce in držati moralo zbora pokonci.

Kar se tiče naših tu rojenih fantov in deklet, "Zar-
ja" nima vzroka, da se bi pritoževala. Med njo ima
veliko zaslombo in pevci ter pevke so sedaj večinoma
iz njenih vrst. Žal, da ni povsod tako.


